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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2014. június 13-án a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei 

Egyesületének elnökségi ülésén. 

Helye: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. sz. a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei 

Egyesületének székháza. Kezdési időpont: 10 
00

 óra. 

 

Jelen vannak:  Elnök: Barnóczki Gábor 

Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, Pilián Richárd, Dr. 

Stefán Sándor , Szombatiné Kiss Éva, Szűcs Zsuzsanna, 

Elnökségi póttag: Dalminé Gulyás Ildikó 

Felügyelő bizottság : Czakóné Tóth Eszter, Fekete Lászlóné, 

Makranczi Andrásné 

Felügyelő bizottsági póttag: Szepsy Gyuláné 

Területfelelősök: Hornyánszki Tivadar, Keresztesi Lajosné, 

Makranczi Andrásné, Mogyorósi Istvánné, Nyikes Józsefné, 

Orosz Béláné, Szalina Istvánné 

Irodavezető: Németh Anita 

Jegyzőkönyvvezető: Oláhné Dávid Erika 

 

Igazoltan hiányoznak: Kerekesné Sarkadi Anna elnökségi tag,  Batfalszki Jánosné 

eln. póttag 

 

Az elnök megnyitja az elnökségi ülést, szeretettel köszönt mindenkit a választó 

közgyűlést követő elnökségi alakuló ülésen, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes. Köszönti az elnökségi tagokat, az elnökségi póttagokat, a 

felügyelő bizottság tagjait, póttagját, a leendő területfelelősöket. Az elnök közli, 

hogy a meghívottakon kívül jelen van Németh Anita irodavezető, valamint 

Oláhné Dávid Erika. A jegyzőkönyv diktafonnal készül. Az elnök javaslatot tesz 

jegyzőkönyvvezető személyére, melyre Oláhné Dávid Erikát javasolja. Az elnök 

felkéri az elnökségi tagokat, tegyenek javaslatot más személyre jegyzőkönyv 

vezetőnek. Más személyre javaslat nem érkezik.  

Az elnök felkéri Oláhné Dávid Erikát, hogy a jegyzőkönyvvezetést végezze el. 

 

35/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

Az elnökség Oláhné Dávid Erikát jegyzőkönyv vezetőnek az alábbiak szerint 

fogadta el. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 
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A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Pilián Richárdot javasolja, más személyre 

javaslat nem érkezik. 

Az elnök felkéri Pilián Richárdot jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki a kérést 

elfogadja. 

 

 

36/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat  

Az elnökség Pilián Richárd jegyzőkönyv hitelesítőt az alábbiak szerint fogadta el 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse az előzőekben kiküldött 

meghívóban található napirendi pontokat, melyek a következők: 

  1. Elnöki köszöntő 

  2. Az egyesület alelnökének megválasztása 

  3. Az elnökség munkarendjének meghatározása és az elnökségi feladatkörök 

megtárgyalása 

  4. Az egyesület 2014. évi második félévi munkatervének meghatározása 

  5. Az egyesület számviteli politikájának és pénzkezelési szabályzatának 

módosítása 

  6. Döntés az egyesület területfelelősi hálózatának újraszabályozásáról 

  7. Döntés egyesületi tagságból való törlésről  

  8. A 2014. évi tanulmányi támogatási pályázatok elbírálása 

  9. A 2014. évi segédeszköz-támogatási pályázatok elbírálása 

  10. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

A napirendi pontok felolvasása után az elnök javaslatot tesz a napirendi pontok 

módosítására, ugyanis a területfelelősi rendszer újraszabályozása a 6. pontba lett 

foglalva és érkezett olyan hozzászólás, hogy a leendő területfelelősök közül nem 

mindenki szeretne végig jelen lenni az elnökségi ülésen. Ezért az elnök a 2. 

napirendi pontba helyezné át a „Döntés az egyesület területfelelősi hálózatának 

újraszabályozásáról” c. 6. napirendi pontot. 
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37/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2014. 06. 

13-ai ülésének napirendjét a következők szerint fogadta el: 

 

1. Elnöki köszöntő 

2. Döntés az egyesület területfelelősi hálózatának újraszabályozásáról 

  3.  Az egyesület alelnökének megválasztása  

  4. Az elnökség munkarendjének meghatározása és az elnökségi feladatkörök 

megtárgyalása 

  5.  Az egyesület 2014. évi második félévi munkatervének meghatározása 

  6. Az egyesület számviteli politikájának és pénzkezelési szabályzatának 

módosítása 

  7.  Döntés egyesületi tagságból való törlésről  

  8.  A 2014. évi tanulmányi támogatási pályázatok elbírálása 

  9.  A 2014. évi segédeszköz-támogatási pályázatok elbírálása 

  10. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

1.Elnöki köszöntő 

Az elnök még egyszer szeretettel köszönt mindenkit, minden újonnan 

megválasztott ill. újra megválasztott elnökségi tagot, póttagot, felügyelő 

bizottsági tagot, póttagot,  leendő területfelelősöket és mindenkinek jó munkát 

kíván az elkövetkezendő öt évre. 

Továbbá megköszöni az elmúlt öt évben tisztséget viselt elnöknek, Dr. Kiss 

Lászlónak és elnökségi tagoknak ill. egyéb tisztséget betöltött tagoknak a 

munkáját. Külön megköszöni a leköszönő elnök, Dr. Kiss László, Horváth István, 

Veres Imre, Hornyánszki Tivadar, Aranyosi István, Sipos Dénes, Mezei István 

munkáját és innen is további jó egészséget kíván mindenkinek. 

Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek hozzászólása ehhez a napirendi 

ponthoz. Mivel hozzászólás nem érkezett, ezért az elnök lezárta az 1. napirendi 

pontot. 

 

2.Döntés az egyesület területfelelősi hálózatának újraszabályozásáról 

Az elnök megnyitja a második napirendi pontot, mely szerint az alapszabályban 

megtalálható, hogy a B.-A.-Z. megyében élő látássérültekkel való kapcsolattartás 

szempontjából területfelelősi hálózatot működtethet, eddig is működtetett. 
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Egy-két területen újra kellett gondolni a területfelelősi hálózat működését. 

Áprilisban megszűnt a mezőkövesdi területfelelősi hálózat működése, az elnök 

megköszöni Mezei István eddigi tevékenységét, továbbá közli, Horváth István 

jelezte, hogy egészségi állapota miatt nem tudja tovább vállalni Miskolc járás 

területfelelősi hálózatának ellátását. 

Az elnök Horváth István és elhunyt felesége, Horváth Istvánné munkáját is 

megköszöni. 

Az elnök felsorolja a területeket, majd minden területre külön megkérdezi, hogy 

vállalják-e az eddigi területfelelősök az eddigi tevékenységüket, ami annyiban 

módosul, hogy ezentúl számlaadási kötelezettséget is kell vállalniuk. 

Miskolcon eddig is két területfelelős tevékenykedett, Orosz Béláné és Mogyorósi 

Istvánné. Az elnök felteszi a kérdést, hogy vállalják-e továbbra is ezt a feladatot, 

melyre mindkettőjük részéről egyértelmű igen volt a válasz. 

Egyéb javaslat lehetőségét is felveti az elnök, melyre nem érkezett hozzászólás. 

Kazincbarcika és környékén Hornyánszki Tivadar volt eddig is a területfelelős, 

aki az elnök azon kérdésére, miszerint vállalja-e továbbra is a feladatot, 

egyértelmű igen volt a válasz. 

Hornyánszki Tivadar egy kérdést tesz fel, mely szerint a nyugta és a tagdíjfizetési 

nyilvántartás nem keveredik-e össze az elszámolásnál. 

Szűcs Zsuzsanna válaszol rá, miszerint a nyugta adására csak azért van szükség, 

mert néhány tag hiányolta, hogy befizette a tagsági díjat és nem kapott róla 

nyugtát. A két nyomtatvány nem keveredik össze az elszámolásnál. 

Hornyánszki Tivadar előzetes jelzése alapján szeretné, ha Szombatiné Kiss Éva 

segítene neki ebben a feladatkörben, melyet Ő szívesen elvállal. 

Ózd és környékén Batfalszki Jánosné volt eddig is a területfelelős, aki előzetes 

telefonos egyeztetést követően -mivel nem tud jelen lenni az elnökségi ülésen- 

továbbra is vállalja. Az  elnök felteszi a kérdést, van-e valakinek egyéb javaslata 

az előzőeket illetően is, egyéb javaslat nem érkezik. 

Edelény és környékén Keresztesi Lajosné volt eddig is a területfelelős, aki az 

elnök kérdésére továbbra is vállalja a megbízatást. Egyéb javaslat nem érkezik. 

Encs és környékének területfelelősi munkáját Makranczi Andrásné látta el, aki az 

elnök kérdésére továbbra is vállalja a megbízást. 

Makranczi Andrásnénak van egy fontos hozzászólása: a mai nap folyamán az 

encsi buszsofőr nem fogadta el a tagsági könyvet kedvezményes jegy vásárlására. 

Barnóczki Gábor közölte, hogy mindenképp jelezni fogja a Borsod Volán 

illetékese felé és máskor ne hagyja magát elbizonytalanítani. 

Szűcs Zsuzsannának is volt hozzászólása, miszerint máskor ne hagyja magát, 

mert igenis jogosult rá, hogy kedvezményesen utazzon vele, nem csak a MÁK 

által kiadott kártyával. 

Dr. Stefán Sándor hozzászólása szerint az MVGYOSZ-hez fellkérés érkezett  a 

Volántól, hogy milyen iratokkal jogosultak a kedvezményes utazásra a 

látássérültek, mely tájékoztatást Ő állított össze. 
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Bukovenszkiné Borza Mária is közli, hogy egyesületünknek jó kapcsolata van a  

Borsod Volánnal, ahová oktatófilmek elkészítéséhez kérték az egyesület 

segítségét, és ott be lett mutatva a tagsági igazolvány is, hogy tudják a 

buszsofőrök, mit kell elfogadniuk, ennek ellenére mégis vannak hiányosságok. 

Szerencs és környékén Gál Béláné volt eddig is a területfelelős és előzetes 

telefonos tájékoztatás szerint továbbra is vállalja. Az elnök hozzáteszi, hogy 

nagyon hosszú ideig Szerencsen volt ügyfélfogadás, de az eddigi helyre a 

Kormányhivatal költözött, ezért Tokajba lett áthelyezve, ahol szinte semmi 

érdeklődés nincs, tehát megoldást szeretnének találni, hogy visszakerüljön 

Szerencsre az ügyfélfogadás. 

Sárospatak és Sátoraljaújhely és környékének területfelelőse Balla Anikó, aki 

előzetes telefonos egyeztetést követően továbbra is vállalja a megbízatást. 

Az elnök köszönti a vendégek körében megjelent két új leendő területfelelőst. 

Mezőkövesd és környékét Nyikes Józsefné szeretné vállalni, akit felkér az elnök, 

hogy röviden mutatkozzon be, aminek eleget tesz. 

Elmondja, hogy sokat dolgozott emberek közt, irodai munkát is végzett és nagyon 

szívesen elvállalná ezt a megbízást, ha igény van rá, a tagokat otthonukban is 

felkeresi. Ügyfélfogadás a mezőkövesdi mozgássérültek irodájában tartható havi 

1 alkalommal. 

Miskolc járás területfelelősi munkáját Szalina Istvánné vállalná el szívesen és 

hozzáteszi, hogy szívesen vállalná Tiszaújváros és környékét is, mert a párja 

ismerős a környéken. Az elnök közlése alapján ezen a területen egyenlőre 

kihelyezett ügyfélfogadás nincs. 

 

A  Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. megyei egyesület a területfelelősi hálózat 

újraszabályozásáról a következő döntést hozza: 

Hornyánszki Tivadart Kazincbarcika és környéke területfelelősi tisztségével bízza 

meg, kiegészítve avval, hogy szükség esetén Szombatiné Kiss Éva besegít neki. 

Miskolcon Orosz Béláné és Mogyorósi Istvánné kapja meg e tisztséget. 

Ózd és környékén Batfalszki Jánosné, Edelény és környékén Keresztesi Lajosné, 

Encs és környékén Makranczi Andrásné, Szerencs és környékén Gál Béláné, 

Sárospatak és Sátoraljaújhely ill. környékén Balla Anikó, Mezőkövesd és 

környékén Nyikes Józsefné és Miskolc környékén ill. Tiszaújváros és környékén 

Szalina Istvánné lesz az újonnan megválasztott területfelelős. 

A területfelelősi hálózat újraszabályozása kapcsán felmerült adminisztrációs 

igény a tagdíjfizetések alkalmával a nyugtaadási kötelezettség ill. a házi 

nyomtatvány kitöltése. 

A területfelelősi hálózat újraindítása az elnök felelőssége, felhatalmazottak az 

iroda munkatársai, végleges határidő a kialakításra augusztus 31. 

A területfelelősök hatáskörébe tartozik: kapcsolattartás a tagokkal, 

tagdíjhátralékosok felkeresése, tájékoztató anyagok ismertetése a tagok felé, 

esetleges új tagok felkutatása. Tagdíjelszámolások határideje minden hónap 

végén. 
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38/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 

területfelelősi hálózat újraszabályozásáról a következő döntést hozta: 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Az elnök a 2. napirendi pontot lezárta, továbbá tájékoztatta az újonnan 

megválasztott területfelelősöket, hogy aki úgy gondolja, hogy nem szeretne végig 

jelen lenni az elnökségi ülésen, nyugodtan távozhat, de természetesen továbbra is 

szeretettel látnak mindenkit, aki maradni szeretne. Hornyánszki Tivadar elköszön 

az elnökségi ülés résztvevőitől. 

 

3.Az egyesület alelnökének megválasztása 

Az elnök elmondja, hogy az új alapszabály értelmében az elnökség választ tagjai 

közül alelnököt. Az elnök Szűcs Zsuzsannát javasolja alelnöknek, Őt tartja a 

legalkalmasabbnak az alelnöki tisztség betöltésére. Felteszi a kérdést, hogy van-e 

valakinek más személyre javaslattétele. Más javaslat nem érkezik. 

 

39/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei egyesület elnöksége 2014.06.13-ai 

hatállyal az egyesület alelnökévé Szűcs Zsuzsannát választotta: 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Bukovenszkiné 

Borza Mária, Pilián Richárd, Dr. Stefán Sándor, Szombatiné Kiss Éva) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: Szűcs Zsuzsanna 

  

Az elnök jó munkát kíván az újonnan megválasztott alelnöknek. 

 

4.Az elnökség munkarendjének meghatározása és az elnökségi feladatkörök 

megtárgyalása 
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Az elnök közli, hogy az új alapszabály értelmében egy évben legalább 6 

elnökségi ülést kell összehívni. Kéri, hogy tegyenek javaslatot, a hónap mely 

időszakában, mikor (délelőtt, délután), előre megadott időpont legyen, vagy 

feladatoknak megfelelően legyenek összehívva az elnökségi ülések. 

Dr. Stefán Sándor hozzászólásában közli, hogy rugalmasabb lenne, ha a 

feladatokhoz szabná az elnök az elnökségi ülések időpontját, mert nem biztos, 

hogy az év elején megadott aktuális időpontban éppen lenne mit tárgyalni. 

További javaslata még, hogy lehetőség szerint pénteki napon és inkább a délutáni 

órákban legyenek az elnökségi ülések, mert aki dolgozik nem feltétlenül kell 

szabadságot kivennie. 

Czakóné Tóth Eszter is a pénteki napot javasolná, közli, hogy Ő személy szerint 

hétfőnként nem tud jelen lenni az elnökségi üléseken munkahelyi elfoglaltságai 

miatt. 

További hozzászólás, javaslat nem érkezett. 

 

40/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete elnökségi üléseit 

lehetőség szerint az elvégzendő munkák tükrében pénteki napokon 14 órától 

tartja 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

5. Az egyesület 2014. évi második félévi munkatervének meghatározása 

Az elnök közli, hogy olyan elnökségi tagok kerültek be az elnökségbe, akik egy 

bizonyos szakterülethez nagyon értenek. Bukovenszkiné Borza Mária az 

informatika, akadálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés területén, Dr. Stefán 

Sándor a jogi dolgokban, Szombatiné Kiss Éva a szociális területen, Szűcs 

Zsuzsanna a gazdasági területen tudná segíteni az egyesület munkáját. Pilián 

Richárd a kultúra területén kapcsolatot tarthat az énekkarral, valamint az 

Önkormányzattal. Kerekesné Sarkadi Anna gyógyulása után fog megbízatást 

kapni. Az elnökségi póttagokat is felkéri, gondolkodjanak, mit tudnának vállalni. 

Úgy gondolja, hogy legyen egy olyan feladatkör leosztás, amely hasznos lehet az 

egyesület működése tekintetében és hatékonyabbá teheti az egyesület működését 

a látássérültek érdekében a szolgáltatások fejlesztése területén. Az elnök felteszi a 

kérdést, hogy erről kinek mi a véleménye és ki mivel tudná segíteni ezt a munkát. 
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Dr. Stefán Sándor szeretne hozzászólni, aki szerint nagyon jó ötlet, hogy 

mindenkinek lenne egy bizonyos „megbízatása”. Kerekesné Sarkadi Annára az a 

javaslata, hogy a tagokkal lehetne nagyon jó kapcsolattartó. 

Az elnök hozzáteszi, hogy olyan elgondolása is volt, hogy ha úgy adódik, az 

elnökségi tagok különböző konferenciákon is részt vehetnek természetesen 

szakterületre felosztva és munkarendhez igazodva. 

Bukovenszkiné Borza Mária közli, hogy szerinte is jó ötlet a feladat leosztás és 

természetesen szívesen vállalja továbbra is az informatikával, 

akadálymentesítéssel, ill. egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatos 

konferenciákon, rendezvényeken való részvételt. 

Dalminé Gulyás Ildikó a középiskolás kötelező önkéntes munkának vállalná a 

koordinálását, valamint szeretné, ha a Ferenczi Sándor Egészségügyi 

Szakközépiskolában érzékenyítő foglalkozásokat tartanának az egyesület 

dolgozói, önkéntesei, hogy a leendő egészségügyi dolgozóknak legyen egy kis 

betekintésük a látássérültek világába.   

Szombatiné Kiss Éva a képzettségével kapcsolatban bármilyen tevékenységet 

szívesen elvállal. 

Pilián Richárd a kultúrcsoporttal, Önkormányzattal való kapcsolattartást szívesen 

vállalja. 

Dr. Stefán Sándor a bármikor adódó jogi segítségnyújtást vállalja. 

Szűcs Zsuzsanna vállalja a gazdaság ésszerűsítését és új források feltárását. 

Barnóczki Gábor, mint az egyesület elnöke a következőket vállalja: 

kapcsolattartások, szolgáltatások, munkaerő koordinálása, az egyesület 

képviselete. 

Dr. Stefán Sándornak van még hozzászólása, hogy az érdekvédelemmel 

foglalkozzon többet az egyesület, kifejezetten a munkavállalással kapcsolatban. 

Az elnök válaszában közli, hogy az adódó lehetőségeket eddig is propagálták a 

tagok felé, de feltett szándéka, hogy felkeresi a megyében lévő akkreditált 

foglalkoztatókat, és felajánlja a segítséget, hogy ha munkavállalóra van 

szükségük, a tagjaink közül próbálunk ajánlani.  

Mogyorósi Istvánné szerint fel kell mérni, kinek milyen igénye van az önkéntes 

munkával kapcsolatban. Szűcs Zsuzsanna közli, hogy pár évvel ezelőtt minden 

tagot értesítettek, hogy önkéntesek segítségét igénybe vehetnék, de senki nem 

válaszolt rá. 

Az elnök felsorolja a második félévi programokat: július 5-bükki kirándulás, 

július 26-gyógyfürdős kirándulás. Kétféle lehetőség közül lehet választani: az 

egri fürdő az egyik lehetőség, ill. tiszafüredi termálfürdő a másik. Minden hónap 

utolsó pénteki napján klubnap, kihelyezett ügyfélfogadás szeptember, október 

hónapokban, október 15-én szűrőnap, novemberben segédeszköz bemutató és 

vásár, november 22-én Erzsébet, Katalin napi bál, felnőtt karácsonyi ünnepség 

december 16, december 23-gyermek karácsonyi ünnepség, ifjúsági találkozó 

augusztus 29. Flabélos gép használati lehetőség tervek szerint minden kedden és 

csütörtökön 11-től 14 óráig az egyesületben. 
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Bukovenszkiné Borza Mária javaslata szerint a fiatalkorú látássérülteknek is 

lehetne egy évben legalább egyszer egy összejövetelt tartani, kb. 14-től 30 éves 

korig, ismerkedés céljából. 

Barnóczki Gábor közli, hogy társastánc oktatási lehetőség is felvetődött, erről a 

tárgyalás még folyamatban van. 

Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, mit javasolnak a gyógyfürdős kirándulás 

helyét illetően. Egyöntetűen a tiszafüredi gyógyfürdő kapja a több szavazatot. 

 

41/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

Az egyesület 2014. július 26-án autóbuszos kirándulást szervez a tiszafüredi 

termálfürdőbe. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Orosz Béláné kérése az lenne, hogy a szűrőnapon nem lehetne-e ½ 4-ig igénybe 

venni a szolgáltatásokat, hogy aki dolgozik is tudjon élni a lehetőséggel. 

Az elnök közli, hogy mindenképp megpróbál ezzel kapcsolatban tárgyalni, mert 

több tagtól is érkezett ilyen igény. 

 

42/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

Az egyesület második félévi munkatervét az egyesület megtárgyalta és a fiatal 

felnőtt látássérültek találkozójának előkészítése és megszervezése, valamint egy 

őszi túra kiegészítéssel a következők szerint fogadta el: 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

6. Az egyesület számviteli politikájának és pénzkezelési szabályzatának 

módosítása 

Az elnök közli, hogy az alapszabályban foglaltak szerint az egyesület belső 

szabályzatairól az elnökség dönt. A számviteli politika és a pénzkezelési 

szabályzat módosításának tervezetét mindenki megkapta e-mailben. A 
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pénzkezelési szabályzatnál a személyi jellegű rámutatásnál a bankszámla feletti 

rendelkezésben az elnök, az alelnök és az irodavezető jogosult. Itt Szűcs 

Zsuzsanna nevét bele kell venni, mivel újonnan lett megválasztva alelnöknek. 

A pénzkezelési szabályzat módosítására azért is sort kell keríteni, mert a jövőben-

július 1-től- Bari Ferencné végezné el a pénztárosi feladatkört. Az elmúlt öt évben 

Szűcs Zsuzsanna végezte ezt a tevékenységet, Ő fogja betanítani Bari Ferencnét, 

aki szívesen vállalta a rá bízott feladatot.   

A kiküldött anyaghoz és a tájékoztatáshoz nem érkezik hozzászólás, javaslat. 

 

43/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége az 

egyesület számviteli politikáját és pénzkezelési szabályzatának módosítását 

megtárgyalta és a határozatok mellékleteként elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

7. Döntés egyesületi tagságból való törlésről  

Az elnök tájékoztatása szerint az egyesület alapszabályának 7.§- a szerint az 

egyesületi tagság megszűnhet:  

a. kilépéssel 

b. törléssel stb. 

Az elnök felkéri Németh Anitát az ehhez kapcsolódó alapszabályi rendelkezés 

felolvasására. Az elnökség azt a tagot, aki az alapszabályban meghatározott 

tagdíjfizetési kötelezettségét egy évnél hosszabb időn át nem teljesíti és ennek 

írásbeli felhívás ellenére sem tesz eleget, határozatával törli az egyesület 

tagjainak sorából. Többen kaptak felszólító levelet, akiknek 2012, 2013 évi 

tagdíjtartozásuk volt, többen teljesítették tagdíjfizetésüket, de 48 egyesületi tag 

nem tett eleget a felszólításnak. 

Ezen 48 tag vonatkozásában teszi fel az elnök a kérdést, hogy van-e valakinek 

hozzászólása. 

Keresztesi Lajosné közli, hogy előbb Kovács Andrást szeretné felkeresni, mert 

úgy gondolja, esetleges betegsége miatt nem fizeti a tagsági díjat. 

Szalina Istvánné is úgy gondolja, hogy a területén megpróbálja felkeresni a 

tagokat az esetleges tartozás rendezése céljából. 
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44/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

Az egyesület elnöksége a határozat mellékletét képező felsorolásból 45 személy 

egyesületi tagságát törli. 3 személy esetében (Kovács András-Szalonna, Négyesi 

Attila és Négyesi Nikolett-Berzék) 2014 július 31.-ig tagdíjfizetési lehetőséget 

biztosít területfelelősi megkeresések útján. A megjelölt időpontig meg nem 

fizetett tagsági díj esetén egyesületi tagságuk törlésre kerül. 

 

Indokolás: Tagdíjfizetés többéves elmaradása miatt az  egyesület alapszabályának 

7.§ b. pontja alapján. 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

8. A 2014. évi tanulmányi támogatási pályázatok elbírálása 

Az elnök közli, hogy a 2014 évi tanulmányi támogatási pályázatot március hónap 

folyamán hirdette meg az elnökség. 

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel az adó 1% leosztást. 

Az adó 1% felajánlásokból az idén rendelkezésre álló összegek a következő 

leosztásban és végösszeggel az alábbiak: 

saját jogon kapott összeg: 653 867 Ft 

MVGYOSZ leosztás: 355980 Ft  

2013 évből tartalékolt összeg: 117643 Ft 

összesen: 1127490 Ft 

Az elnök tájékoztatása szerint ez az összeg bőven meghaladja a beérkezett 

pályázatokra kifizetendő összeget. 13 érvényes tanulmányi pályázat érkezett be. 

 

45/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

Az egyesület elnöksége a tanulmányi támogatás pályázatára beérkezett érvényes 

pályázatok ügyében az alábbi határozatot hozta: mind a 13, mellékletben szereplő 

pályázó egységesen 15 000 Ft tanulmányi támogatásban részesül, melynek 

kiutalása vagy pénztárból történő felvétele 2014 július 01-től esedékes. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 
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9. A 2014. évi segédeszköz-támogatási pályázatok elbírálása 

Az elnök elmondja, hogy 55 pályázat érkezett be. Elvileg mind érvényes 

pályázat, de egy ember ügyében külön határozatot kell hozni, ugyanis Gyüre 

Patrik tanulmányi és segédeszköz pályázatot is nyújtott be. Az elnökség eddigi 

gyakorlata alapján egy évben egy személy részére két támogatást nem 

finanszíroz, ezért az elnök véleménye az, hogy Gyüre Patrik segédeszköz 

támogatását az elnökség ne szavazza meg. 

Az elnök kéri másnak is a véleményét e tekintetben. Bukovenszkiné Borza Mária 

egyetért ezzel a döntéssel. Dr. Stefán Sándor is úgy vélekedik, hogy igazságtalan 

lenne a többi tanulóval szemben, mert akkor ők is igényelhettek volna 

segédeszköz támogatást is. 

 

46/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

Gyüre Patrik egyesületi tagunk segédeszköz pályázatát az elnökség nem 

támogatja. 

 

Indokolás: Az elnökség állásfoglalása szerint egy évben egy személy részére két 

pályázat nem támogatható. 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

A további 54 pályázónak érvényes a pályázata, előző évben senki nem igényelt 

segédeszköz támogatást, mindenkinek beérkezett időre a pályázata, 

jövedelemigazolást csatolták. Segédeszköz támogatáshoz max. 12000 Ft adható, 

ha ettől kevesebbe kerül az eszköz, annak árát kapja meg az igénylő. 

Az elnök felkéri Németh Anitát, olvassa fel a pályázók névsorát az igényelt 

segédeszközzel együtt. 

Az elnöknek két személynél van megjegyzése. Justyán Ferencnének igényelt 

eszközhöz szemüveg utcai és olvasó van feltüntetve, ha ez két külön lencse, csak 

az egyik kerül támogatásra. A másik Molnár Lajosné, aki lemezjátszót szeretne 

vásárolni, kérdés az, hogy a lemezjátszó mennyire segédeszköz. Az elnökség 

közös eszmecsere után kultúrához való hozzáférés címén elfogadja ezt a 

segédeszköz pályázatot is. 

 

47/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

Az elnökség 2014. évi segédeszköz támogatási pályázatokat az elnökség 

megtárgyalta és a mellékletben szereplő 54 személy esetében a támogatást 

megítéli maximum 12000 Ft, de csak a támogatott eszköz értékének erejéig. A 

támogatások kifizetésének első napja 2014 július 2.-a, utolsó napja 2014 október 
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31. A támogatásban részesülő személyeket az egyesület írásban értesíti 2014 

június hónap folyamán.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

48/2014. (VI.13.) Elnökségi határozat 

Az szja 1% -ból fennmaradó összeg felhasználásának módjáról, a tartalékolásról 

vagy a felhasználásról az egyesület elnöksége dönt. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

10. Bejelentések, vegyes ügyek 

Az elnök az utolsó napirendi ponthoz kéri a hozzászólásokat, azonban először 

közli, hogy a Törvényszékről érkezett egy levél a változás bejelentés kapcsán, 

mely alapján a megválasztott tisztségviselőknek a 2014. évi Civil törvény és új 

Ptk. szerint nyilatkozniuk kell összeférhetetlenségről és arról, hogy más 

közhasznú szervezetnél tisztségviselő-e vagy sem. 

Az elnök felkéri Németh Anitát, olvassa fel a nyilatkozatot, majd az elnökségi 

ülést követően kér minden illetékest, hogy írja alá. 

Az elnök várja az egyebek, hozzászólások pontban a hozzászólásokat. 

Nyikes Józsefné újonnan megválasztott mezőkövesdi területfelelős elmondása 

szerint Mezőkövesden él egy család, ahol a feleség látássérült és járják az egész 

várost, koldulnak. Az a kérdése, hogy nem lehetne-e őket valamilyen módon 

segíteni. 

Az elnök közli, hogy Szitai nevű tagunk nincs is Mezőkövesden. Szűcs 

Zsuzsanna teszi hozzá, hogy az Önkormányzatnál kellene megpróbálni segítséget 

kérni. 

Nyikes Józsefné még a feladatáról érdeklődik, mivel újonnan megválasztott 

területfelelős. Barnóczki Gábor közli, hogy felveszi a kapcsolatot a 

mozgássérültek mezőkövesdi egyesületének elnökével, Bukta Lászlóval és a 
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tagok körében is meghirdetik a mezőkövesdi ügyfélfogadást, továbbá az 

elnökségi ülés után átadják a bélyegzőt és a szükséges nyomtatványokat. 

Szalina Istvánné szeretné, ha az általános iskolás gyermekek is pályázhatnának 

tanulmányi támogatásra. Az elnök szerint az ellenérv az, hogy a gyermek tagok 

szülei egy évben két alkalommal kapnak támogatást, de ha az elnökség 

megszavazza, nem áll útjába ennek a lehetőségnek. A másik felvetése az lenne, 

hogy a területfelelősök kaphatnának táblagépet a munkájuk megkönnyítése 

érdekében. Az elnök válaszában elmondja, hogy egyenlőre anyagi forrás nincs 

erre. 

 

Mivel több hozzászólás nem érkezett, az elnök mindenkinek megköszöni az 

alakuló ülésen való részvételt, az építő hozzászólásokat, a határozatok elfogadását 

és kellemes nyarat kíván mindenkinek. 

 

 

Miskolc, 2014. június 13. 

 

 

 

 ……………………….. ……………………………. 

 Oláhné Dávid Erika Pilián Richárd 

 jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

.…………………… 

Barnóczki Gábor 

elnök 


